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Twijfel over noodgreep KOMO
Regelgeving
| Laatst gewijzigd:21-11-2014 16:24 | Thomas van Belzen |

1/1 Klik om de foto te vergroten

Den Haag - De reddingspoging van KOMO loopt juridisch dood, vermoedt PvdA’er Albert de Vries. Hij roept de minister
op in te grijpen. De keurmerken van KOMO zijn in strijd met de Europese regels voor vrij handelsverkeer. Anderhalf jaar
na invoering van de Europese Verordening van Bouwproducten probeert KOMO te redden wat er te redden valt.
Op aandringen van de Inspectie Leefomgeving en Transport voerde minister Blok in juli de druk op bij KOMO (Cobouw, 20 november). KOMO werkt
nu aan een oplossing. PvdA’er Albert de Vries twijfelt of die juridisch houdbaar is. Daarnaast vraagt hij zich af of doorgaan met productkeurmerken
überhaupt zinvol is. “Wat er ook van overblijft, ik verwacht dat consumenten en producenten er niets aan hebben.”
De Vries heeft Kamervragen gesteld aan minister Blok naar aanleiding van berichtgeving in Cobouw. Hij roept Blok op KOMO aan te sporen om de
productkeurmerken los te laten.
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“Ik ben niet tegen KOMO en denk dat er nog toekomst is, maar dan wel op het niveau van erkende bouwdelen en niet op dat van producten.”
Dat KOMO pas sinds deze zomer vaart lijkt te maken, verbaast De Vries niet. “In de bouw is een grote strijd gaande.”
Die dans om miljoenen is precies de reden dat VVD’er Roald van der Linde de Kamervragen van de PvdA niet heeft ondertekend. “Het lastige met
keurmerken is, dat er allerlei zakelijke belangen achter zitten die met elkaar botsen. Mijn mening? Laat de minister even rustig zijn werk doen”, reageert
Van der Linde.
De KOMO-kwestie kan nauwelijks los worden gezien van de nieuwe wetgeving die Blok voorbereidt. Met die nieuwe regels komt de aansprakelijkheid
waarschijnlijk anders te liggen. Ook de manier van kwaliteitsborging gaat op de schop.
Hoe drastisch de bouwregels precies zullen veranderen, is nog gissen. Op het laatste conceptvoorstel klonk veel kritiek dit najaar. De Vries pleit voor een
systeem, waarbij marktpartijen “één keer” goed beschrijven hoe ze gebouwd hebben. “De overheid controleert vervolgens of de procedures juist zijn
gevolgd. Ook de verzekeraar speelt in dat verhaal een rol. Of de bouwsector klaar is voor de historische wetswijziging? Ik ben pessimistisch. De kennis
over het Bouwbesluit laat bij bouwbedrijven en zelfs bij adviesbureaus te wensen over.”
Op 10 december vindt er een congres plaats over kwaliteitsborging. Zie: www.kwaliteitsborgingbouw.nl.
Publicatie datum: 21-11-2014 16:24
Politiek, Regelgeving, Binnenland

Cobouw nieuwsbrief: elke werkdag gratis het laatste bouwnieuws en vacatures
• Reageren
•
•
•
Like

1

•

Laatste nieuws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21-11Geld voor sectorplan architecten
21-11Uw Huismeester en Jongen partners
21-11Duitse waakhond onderzoekt...
21-11Corporaties zien netto...
21-11De sponsor: ’We hebben allemaal...
21-11Rovc start leergang...
21-11Architecten smeden kopers vrije...
21-11Grootschalige bouw van woningen...
21-11Limburg ziet af van ‘statiegeld’...
21-11Amsterdam past erfpachtstelsel aan

Gerelateerde artikelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld voor sectorplan architecten
Uw Huismeester en Jongen partners
Corporaties zien netto bedrijfslasten...
De sponsor: ’We hebben allemaal in de...
Architecten smeden kopers vrije...
Grootschalige bouw van woningen in...
Limburg ziet af van ‘statiegeld’...
Amsterdam past erfpachtstelsel aan
Young professional: Nuttig zijn voor...
Bundeling van events voor de complete...

Geef uw mening. Reageer op dit artikel!
React

ie



Naam

E-mail

Captcha

Vernieuw Verzenden

http://www.cobouw.nl/nieuws/regelgeving/2014/11/22/twijfel-over-noodgreep-komo

21-11-2014

Twijfel over noodgreep KOMO | Cobouw.nl, Dé site voor de bouw

Page 3 of 5

Best bekeken op NBD-Online.nl
• Aluform Siding plankprofielen geven gevel strak uiterlijk
• Naar een hoger plan met BIM-liften van Orona
• Een draaideur als vluchtweg, hoe zit dat eigenlijk?

Populair op Vastgoedmarkt.nl
• Winkelleegstand loopt verder op
• Bescheiden economische groei in Eurozone
• Onderzoek naar waarderingsmethode corporatiebezit

alle partnernieuwsPartnernieuws
•
•
•
•
•
•
•
•

Bundeling van events voor de complete bouwketen
Nieuwe innovatieve walbeschoeiing langs Franekervaart
Joulz ingenieurs- en adviesbureau vaste partner...
Vereniging de Vastelastenbond, wie zijn wij?
Kwaliteit en Comfort! in aluminium en kunststof kozijnen.
Bruggenbouwers van de toekomst
Boels presenteert nieuwe huurgids en website
Vakbeurs Renovatie zet het gebruik centraal

•
•
•

Partners:
Meest gelezen
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Archief
Architectuur
Bouwberichten
Bedrijvengids
Digitale editie
E-installatie

http://www.cobouw.nl/nieuws/regelgeving/2014/11/22/twijfel-over-noodgreep-komo

21-11-2014

Twijfel over noodgreep KOMO | Cobouw.nl, Dé site voor de bouw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 4 of 5

Infra / Gww
Materieel
Opinie
Kosten
Regelgeving
Shop
Vacatures
Vastgoed
W-installatie
Whitepapers

Dossiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbesteden
Arbeidsmarkt
Arbo
B&U
Beton
Bouw 2030
Bouwbesluit
Bouwcao
Cobouw50
Duurzaamheid
Europese regelgeving
Hergebruik
Kantoren
Ketenintegratie
Leegstand
Materiaal
Politiek
Woningmarkt
Zorg

Tijdschriften
•
•
•
•
•

de Architect
Gawalo
Installatiejournaal
NBD magazine
Vastgoedmarkt

Tools
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATEX
Beheerenonderhoudkosten.nl
Bouwberichten
Bouwdetails
Bouwgebreken
Bouwkosten.nl
Bouwregels in de praktijk
Duurzame Energie
Exploitatiewijzer
GWWkosten.nl
Machineveiligheid
NEN 1010
NEN 3140
Power Quality
S&V
Vastgoedmarkt data

Over Cobouw
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colofon
Adverteren/sponsoren
Contact
FAQ
Disclaimer
Privacy- en Cookiebeleid
Persinformatie
Leidraad inzage artikelen
Werken bij Cobouw/BIM Media

Volg Cobouw
• Blogs
• Nieuwsbrieven
• LinkedIn
• Twitter

http://www.cobouw.nl/nieuws/regelgeving/2014/11/22/twijfel-over-noodgreep-komo

21-11-2014

Twijfel over noodgreep KOMO | Cobouw.nl, Dé site voor de bouw

•
•
•

Page 5 of 5

RSS feeds
Facebook
YouTube

Copyright ©

Uitgever van: de Architect | Vastgoedmarkt | NBD

http://www.cobouw.nl/nieuws/regelgeving/2014/11/22/twijfel-over-noodgreep-komo

21-11-2014

